1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi
ellátásának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 31-i ülésünk szerepel tervezett
napirendként a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről
szóló beszámoló.
Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, az ÁNTSZ, a háziorvos, a fogorvos és a védőnő jelen
előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta napirend keretén a képviselő-testület
részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának
egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: továbbításra azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.

Peller Márton
polgármester

Beszámoló a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. 2017. évi tevékenységéről,
működéséről
Szakmai tevékenység
2014. augusztusától a hétköznapi szolgálatban
egy szakember, hétvégi és
munkaszüneti napokon két szakember látja el a terület betegeit. Az eddigi tapasztalatok
alapján az átszervezés sikeresnek bizonyult, így 2017-ben is ebben a felállásban működik az
orvosi ügyelet. Főleg hétvégéken és munkaszüneti napokon jelentősen lecsökkent a
várakozási idő, mivel a két szakember között megoszlik a feladat, egyikük folyamatosan a
pomázi rendelőben tartózkodik, míg a másik a hívásokat látja el.

Forgalmi adatok
2017.év folyamán 5208 beteget látott el a szolgálat, ebből 1116 beteget a
tartózkodási helyén. 278 esetben kellett az OMSZ segítségével az ellátottat magasabb szintű
ellátáshoz juttatni. A forgalomból a hat település a következőképpen veszi ki a részét:
Csobánka a forgalom 8 %-át , Pilisszentkereszt 4 %-át, Üröm 8%-át, Pilisborosjenő 4 %-át,
Pomáz 50%-át, Budakalász 19%-át adja, a maradék 7% az ellátási területünkön kívül eső
településekről érkezik.
Továbbra is elmondható, hogy a sürgősségi ellátás mellett hangsúlyos a hézagpótló
egészségügyi ellátó szerep. Pl. péntek délután kórházból, therapiás javallattal haza bocsátott
betegnél a gyógyszerek kiírása, adott esetben injectiozás betanítása. A háziorvos kolléga
szabadsága miatti ellátás pótlása, munkából a rendelésre haza nem érő beteg ellátása,
kötéscsere végzése, injectios kúrák hétvégi folytatása, otthon ápolt tumoros betegek
fájdalomcsillapítása stb.
Személyi változások
A szolgálatban jelenleg (rajtam kívül) egy, a területen tevékenykedő budakalászi
háziorvos kolléga, Dr. Pető István vesz részt. Továbbá külsős, más intézményben főállású
pályakezdők, illetve szakorvos kollégák látják el a szolgálatot. A jelenlegi gárda a
következő: Dr. Kiss Attila, Dr. Puskás Áron, Dr. Hegyi Marianna, Dr. Andics Boglárka,
Dr. Pető István, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Rácz Katalin, Dr. Vajda Sára, Dr. Somogyi András,
Dr. Major László, Dr. Sólya Kitti és én.
Pomáz, 2018.05.22.

Dr. Telegdi András
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Fogorvosi beszámoló
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Pilisszentkereszten az ellátandók száma kb. a tavalyival megegyezik, figyelembe véve a ki - és
betelepülők számát. Továbbra is felnőtt és gyermekfogászati ellátás folyik a rendelőben. Az
iskolások szűrése helyben, a kisebbeké az óvodában történik. Kezelést 1188 fő kapott, ebből
a kezelések miatt többen több alkalommal visszajárnak, ezért a tényleges betegellátás 1345
fő volt. A szűrésekkor daganatos betegségeket nem találtam. A tavalyi év folyamán
műszerbeszerzések (pl. apexlokátor) történtek.
Úgy tudom az Önkormányzat pályázott a rendelő felújítására, erre igen nagy szükség lenne.
Ennek eredményéről, vagy eredménytelenségéről nem tudok.
Tisztelettel:
Dr. Váczy Eszter

2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2017. évi tevékenységéről
(mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező
beszámolóját terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő
Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói véleményt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az
alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit
Kft. beszámolóját a Kft. 2017. évi tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.
Peller Márton
polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. tulajdonosainak
Vélemény
Elvégeztem a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft., cégjegyzékszám 13-09-121627 ("a Társaság") 2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december
31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 28 376 E Ft, az
adózott eredmény 1 746 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó
kiegészítő mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság
2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves
beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról
szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai
Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak
szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig
megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban
okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is,
ha voltak ilyenek.
Budapest, 2018. április 23.

Bartha Gyula
ügyvezető
Pepi Könyvvizsgáló, Adószakértő és
Üzleti Tanácsadó Kft.
2230 Gyömrő, Máramaros u. 3./B.
nyilvántartási szám: 001536

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 001107
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4./Napirend: Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól,
tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2017. május 31-i testületi ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, és a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek
megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára
bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll
rendszerek megfelelőségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Pilisszentkereszt Község Önkormányzat külső szakértő
bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer
kiépítéséről és működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor,
melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2017. évi Összefoglaló éves jelentés számol
be.
A belső ellenőrzés tapasztalatairól elkészített összefoglaló jelentéseket csatolt anyagként a
Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló
beszámolót tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési munkáról
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.
Peller Márton
polgármester

5./Napirend: Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat
elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselők!
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testület 27/2018. (III.29.) sz. önkormányzati
határozata értelmében a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő és
ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesületek, alapítványok részére a pályázati felhívást
tett közzé a civil szervezetek és egyesületek támogatására.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
2.000.000,- Ft-ot irányozott elő civil szervezetek és egyesületek támogatására.
A költségvetési támogatásokra vonatkozó általános szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) VI. fejezete tartalmazza. Az Áht. 48. §. (1) bekezdése alapján
költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható. Pályázatot pályázati kiírás
alapján lehet benyújtani. A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény)
elbírálásáról és elfogadásáról jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában
megjelölt személy, testület dönt.
A támogatások részletes feltételeiről az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik. A támogatásokkal
kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény állapítja meg, amely 18. §. (2) bekezdésében felhatalmazza a
helyi önkormányzatokat, hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési alrendszerből
folyósított támogatások tekintetében a törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat
állapítsanak meg. (A helyi önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel, így a törvény rendelkezéseit
kell alapul venni.)
A támogatásról támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. A támogatási
szerződéshez a kedvezményezettől az alábbi írásbeli nyilatkozatokat kell megkérni:
a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről,
valódiságáról, hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban
vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az e rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az
Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-ában foglaltakról,
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f) a 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról,
hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak
szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 77.
§ (4) bekezdése szerinti időpontig, és
h) arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.
A Kormányrendelet meghatározza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, kötelező
minimális tartalmát is.
A pályázatra 6 db pályázati anyag érkezett.
Jelen előterjesztést mellékletét képezi a beadott pályázati anyagok, melyeket áttanulmányozva
kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló TRIOLA Összművészeti Egyesület pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Triola programok 2018. - ……..,- Ft-tal, azaz
………. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – tanulmányi kirándulás Hatvanba – …………….,Ft-tal, azaz …………………. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja
támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – karácsonyi műsor megrendezése – ..................,- Fttal, azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja
támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Óvodás Gyermekekért Alapítvány pályázati
anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – Az óvodai szüreti hetek, továbbá 2018. évi
Jótékonysági bál megrendezése – ………………,- Ft-tal, azaz ……………… Ft-tal támogatja./ 0,Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC pályázati anyagát megvizsgálta,
és a pályázatban megjelölt célt – működési támogatás biztosítása –……………..,- Ft-tal, azaz
………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Lendület SC – Taekwon-do Szakosztály
pályázati anyagát megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – övvizsgák –……………..,- Ft-tal,
azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt –működési támogatás biztosítása – ……….,- Ft-tal,
azaz ………………….. Ft-tal támogatja./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem tartja támogatandónak.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a civil szervezetek és egyesületek
támogatására kiírt pályázaton induló Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület pályázati anyagát
megvizsgálta, és a pályázatban megjelölt célt – programok – ………..,- Ft-tal, azaz
………………….. Ft-tal támogatja.
A támogatással legkésőbb 2019. január 15-ig el kell számolni./ 0,- Ft-tal, azaz nulla forinttal nem
tartja támogatandónak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.
Peller Márton
polgármester
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6./Napirend:
Csatlakozás
ösztöndíjrendszerhez

a

Bursa

Hungarica

önkormányzati

felsőoktatási

Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2001. óta csatlakozik a Bursa Hungarica önkormányzati felsőoktatási
ösztöndíjrendszerhez, mely szociális rászorultság alapján támogatja a felsőfokú
tanulmányokat folytatókat.
Az ösztöndíjrendszer olyan támogatás, mely 3 részből áll:
1. helyi önkormányzati támogatás
2. megyei önkormányzati támogatás
3. intézményi támogatás
Intézményi ösztöndíj részt csak az a hallgató kap, akit a helyi önkormányzat támogat.
A helyi önkormányzat évente csatlakozik az ösztöndíj rendszerhez. Ehhez költségvetésünkben
minden évben 200.000,- Ft-ot biztosítottunk, melyet a 2016. évben 400.000,- Ft-ra
módosítottunk. Az emelt összeg nem került felhasználásra, de a csatlakozáskor még nem
tudhatjuk, hogy hány fő adja majd be a pályázatát.
A szociálisan rászoruló hallgatók pályázat alapján juthatnak ösztöndíjhoz. A pályázati kiírás
évente kb. szeptember hónapban történik. Az önkormányzatnak a sajátos szabályokat
(pályázati feltételek és eljárás) szabályzatában határozta meg.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz és a szociális keret terhére évi 400.000,- Ft-ot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pilisszentkereszt, 2018. május 31.
Peller Márton
polgármester

7./Napirend: Falugyűlés időpontjának módosítása
Előterjesztő: polgármester
Tárgyalja a képviselő-testület 2018. május 31-i ülésén

Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén döntött a falugyűlés illetve a közmeghallgatás
időpontjának meghatározásáról.
Az említett határozatot módosítani szükséges, mivel a B3 takarék szövetkezettel az egyeztetés
nem futott le időben ahhoz, hogy az eredeti időpontot megelőzően 15 nappal a falugyűlés
meghirdetésre kerüljön.

Határozati javaslat:
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 11/2018. (II.22) sz.
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A falugyűlést 2018. június 6-án 17.00 órakor tartja meg, melynek napirendjét az aktuális
megoldandó feladatokban jelöli meg.
Határidő: meghirdetésre Szmsz-ben foglaltak szerint
Felelős: polgármester
A határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.

Peller Márton
polgármester

